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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

СПИСЪК 

 

НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ 

 

в процедура за поръчка с предмет: 

 “ДОСТАВКА НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ“ /БЛС/“ 

 

 

№ Съдържание 

Вид и количество на 

документите 
/оригинал, копие, заверено 

копие/ 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Дата:  ________/ _________ / ______ 

Наименование на кандидата:  __________________________ 

Име и фамилия:        __________________________ 

Длъжност: __________________________ 

Подпис и печат: __________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

за изпълнител на поръчка с предмет: „Доставка на безпилотни летателни системи“ 

Административни сведения 

Наименование на кандидата:  

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 
(или друга идентифицираща информация в съответствие 

със законодателството на държавата, в която кандидатът 

е установен) 

 

Седалище: 

– пощенски код, населено място:  

– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:  

Адрес за кореспонденция: 

– пощенски код, населено място:  

– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:  

Телефон:  

Факс:  

E-mail адрес:  

(в случай че кандидатът е обединение, информацията се попълва за всеки кандидат в 

обединението, като се добавя необходимият брой полета) 

Лица, представляващи кандидата по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  

 

Кандидатът се представлява заедно или поотделно 

(невярното се зачертава) от следните лица: 

1....................................  

2.................................... 

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща банка:…………………….. 

IBAN.......................................................... 

BIC............................................................. 

Титуляр на сметката:............................................ 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА, 

 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура за възлагане на поръчка с 

предмет: „Доставка на безпилотни летателни системи“ /БЛС/...........)“, като подаваме 

предложение за изпълнение на поръчката при условията, обявени в поканата за участие и приети от 

нас. 

 

Дата ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис на лицето (и печат) ........................................................................................... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ….., С ПРЕДМЕТ ДОСТАВКА НА БЕЗПИЛОТНИ 

ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ, ТИП …………………..” 
 

 
Ние,........................................................................................................................................... 

наименование на Кандидата 

 

в качеството ни на кандидат за възлагане на поръчка, с настоящото Ви представяме нашето 

техническо предложение за изпълнение на поръчката с горепосочения предмет, и  
 

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ: 

 

1. Ако бъдем избрани за изпълнител и на основание на сключено рамково 

споразумение, сме съгласни:  

1.1. Да изпълним в пълен обем предмета на поръчката “Доставка на безпилотни 

летателни системи“ /БЛС/, тип: „ ……..” съгласно изискванията на Техническа спецификация 

№ ................ (която е приложима); 

1.2. Да извършим доставките на БЛС съгласно количествата, мястото и условията на 

Възложителя. 

 2. Ако бъдем избрани за изпълнител, при изпълнение на рамковото споразумение 

сме съгласни и приемаме, че: 

2.1. Количествата на доставкита могат да бъдат намалявани (съобразно осигурените 

финансови средства по бюджета на Министерството на отбраната). Възложителят си запазва 

правото и да не сключва някой от конкретните договори към рамковото споразумение, като от 

предното обстоятелство не произтича отговорност за Министерството на отбраната. 

2.2. Крайния срок за извършване на доставките e ………………... (но не повече от 12 

месеца от сключване на конкретен договор.) 

2.3. Доставените БЛС ще бъдат съпроводени с документите, посочени  в Техническа 

спецификация № ................ (която е приложима); 

2.4.  Оценяването на съответствието и управлението на рекламациите ще се извършват, 

съгласно клаузите на конкретните договори и съгласно договореното между страните по време 

на преговорите (договарянето). 

2.5. Предложените в изискванията на Възложителя начини на плащане, като сме наясно 

и приемаме, че: 

- Окончателното уточняване на начина на плащане за всеки конкретен договор е 

изключително право на Възложителя и се определя в зависимост от финансовите му 

възможности за сключване на конкретен договор към рамковото споразумение; 

-  Начинът на плащане ще бъде конкретизиран в поканата към Изпълнителя за сключване 

на конкретен договор към рамковото споразумение. 

3. Извършените от нас Доставки ще отговарят на изискванията на Техническа 

спецификация № ................ (която е приложима) , а именно: 

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, при заявка от Възложителя и сключване 

на договор към рамковото споразумение ще доставим БЛС, тип: „ ……..” .................... (марка, 

модел).  БЛС  ще са новопроизведени, от един модел и с еднаква конфигурация на оборудването 

и ще бъде произведени  в условията на изградена и функционираща система за управление на 

качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и или друга приложима система 

за управление на качеството. 
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Доставените от нас БЛС ще отговарят на следните изисквания: 

3.1. За Безпилотна летателна система клас I – “Мини“, съгласно изискванията на техническа 

спецификация ТС Л 02.3326.19 ВО: 

Точка от ТС ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
КАНДИДАТА 

3. Тактико-технически изисквания към продукта 

3.1. Изисквания по предназначение 

3.1.1. Основни тактико-технически характеристики към летателен апарат клас I – „Мини“. 

3.1.1.1. Дължина – до 3 m.  

3.1.1.2. Разпереност на крилата – до 2,5 m.  

3.1.1.3. Максимална височина на полета – не по-малка от 4000 m над 
морското равнище. 

 

3.1.1.4. Максимално разстояние от наземната станция при автономен полет 
и запис на видеоинформацията на борда на БЛА в зоната за 
въздушно наблюдение и разузнаване – не по-малко от 20 km. 

 

3.1.1.5. Радиус на опериране, при устойчива връзка за управление и 
предаване на видеоинформация в реално време – не по-малък от 
10 km. 

 

3.1.1.6. Максимална продължителност на полета – не по-малка от 90 
минути. 

 

3.1.1.7. Максимална излетна маса – до 7 kg.  

3.1.1.8. Задвижване – с електродвигател.  

3.1.1.9. Акумулаторна батерия със специфична енергия – не по-малка от 
250 wh/kg. 

 

3.1.1.10. Корпусът на летателния апарат да е устойчив на повреди и да 
позволява разглобяване и съхранение в транспортен контейнер. 

 

3.1.1.11. Подготовката за повторен полет, след кацане, да бъде не повече от 
30 минути. 

 

3.1.1.12. БЛА да е комплектован с телекомуникационно оборудване за 
управление на летателния апарат и обмена на данни със GCS. 
Линията за данни (data link) да е защитена (COMSEC и/или TRANSEC) 
от външни преднамерени смущения. 

 

3.1.1.13. Пилотажно-навигационен комплекс - автопилот с вградени:  

3.1.1.13.1 Инерциална навигационна система (INS).  

3.1.1.13.2.  Инерциален измервателен модул (IMU).  

3.1.1.13.3. Магнитометричен блок (магнитен компас).  

3.1.1.13.4. Аерометричен – барометър, аерометър, термометри.  

3.1.1.13.5. Диференциален GPS приемник – Differential GPS (DGPS), работещ с 
навигационните системи NAVSTAR/GPS и GALILEO. 

 

3.1.1.14.  БЛС да е оборудвана с FPV (First Person View) камера.  

3.1.1.15. Да е предвиден автоматичен режим за връщане на БЛА на мястото 
му на излитане, или на предварително зададено място, при: 

 

3.1.1.15.1. Загуба на връзка с наземната контролна станция – да е 
предвидено периода на загуба на връзка да се определя от 
оператора. 

 

3.1.1.15.2. Възникване на неизправност в бордовата апаратура.  

3.1.1.15.3. Бързо спадане на заряда на акумулаторната батерия.  

3.1.1.16. БЛА да позволява, в случай на аварийно приземяване (падане), да 
се определя местоположението му с помоща на излъчващо 
устройство. Честотата на сигнала да е от разрешения честотен 
спектър на МО. 

 

3.1.1.17.   БЛС да позволява определяне на  правоъгълните координати на 
цели и обекти, в мрежа UTM, координатна система WGS84 в 
единната система за целеуказване MGRS, и да се: 

 

3.1.1.17.1.  Проследяват и съпровождат подвижни обекти, като постоянно 
се отчитат координатите им. 
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Точка от ТС ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
КАНДИДАТА 

3.1.1.17.2.   Води наблюдение на цели и обекти по зададени координати.  

3.1.1.17.3.   Автоматизирано определяне на координатите на точка от 
земната повърхност. 

 

3.1.1.17.4. Извършва заснемане на определен район (маршрут за движение) 
и последваща обработка, със специализиран софтуер, на 
снимковия материал, с цел картографиране на района в мащаб 
минимум от 1:25 000  до 1:100 000 

 

3.1.2. Изисквания към електро-оптичните и инфрачервените прибори (ЕО/IR) за наблюдение. 

3.1.2.1. Цветната видеокамера за дневно наблюдение да бъде със следните 
основни параметри: 

 

3.1.2.1.1. Разрешаваща способност на видеоизображението – не по-ниска 
от HD 720p, с оптично увеличение – не по-малко от 30х и цифрово 
увеличение – не по-малко от 2X. 

 

3.1.2.1.2. Максимална стойност на полезрението в хоризонтална 
плоскост (HFOV)  - не по-малко от 45° и не повече от 90°. 

 

3.1.2.1.3. Максимална стойност на полезрението във вертикална 
плоскост (VFOV)  - не по-малко от 35° и не повече от 90°. 

 

3.1.2.1.4. Възможност за правене на снимки с резолюция не по-ниска от 12 
мегапиксела. 

 

3.1.2.2. Неохлаждаемата термовизионна камера да бъде със следните 
основни параметри: 

 

3.1.2.2.1. Разрешаваща способност -640х480 или 640х512 пиксела.  

3.1.2.2.2. Максимална стойност на зрителното поле – не по-малко от 18°.  

3.1.2.2.3. Термовизионната камера за наблюдение да включва диапазона на 
инфрачервения спектър от 7,5 µm до 13.5 µm. 

 

3.1.2.3. Инфрачервените прибори (IR) за наблюдение да позволяват 
детекция, разпознаване и идентификация на реални цели на 
разстояния не по-малки от тези съгласно Таблица 1. 
                                                                                                           Таблица 1 

Вид на целта 
Детекция, 
km 

Разпознаване, 
km 

Идентификация, 
km 

Човешка 
фигура   

1,0 0,25 0,15 

ББМ 4х4 
 

2,5 0.75 0,35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2.4. Да е предвидена възможност за запис на информацията на борда 
на БЛА, на носител, съхраняващ цялата информация заснета по 
време на полета. 

 

3.1.2.5. Данните от ЕО/IR приборите, да бъдат в цифрови формати 
минимум по стандарт MPEG 2 или еквивалентно/и, позволяващи 
надеждното им предаване към наземната станция и запис на 
носител на борда. 

 

3.1.2.6. Летателният апарат да е оборудван  с управляема, минимум 
двуосна жиростабилизирана платформа, на която да се монтират 
приборите за наблюдение, независимо дали са отделни продукти, 
или  конструктивно са едно в един продукт. 

 

3.1.3. Изисквания към наземната станция за управление и наблюдение (GCS). 

3.1.3.1. Наземната станция за управление и наблюдение да е монтирана в 
ръчно преносим контейнер, който да позволява да се използва като 
работно място на оператора при развръщане на БЛС. 

 

3.1.3.2. Наземната станция да е комплектувана с диференциална GРS 
станция – DGPS. 

 

3.1.3.3. Интерфейсът на GCS да отговаря на STANAG 4586 или 
еквивалентно/и. 
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Точка от ТС ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
КАНДИДАТА 

3.1.3.4. Наземната станция да е комплектувана с телекомуникационно 
оборудване за управление на летателните апарати, и обмена на 
данни със същите. Линията за данни (data link) да е защитена 
(COMSEC и/или TRANSEC) от външни преднамерени смущения. 

 

3.1.3.5.  БЛА да позволява да се управлява както в  автоматичен режим по 
предварително зададен маршрут, с възможност за корекция на 
маршрута, така и в ръчен режим чрез „Joystic”. 

 

3.1.3.6. На наземната станция да може да се зареждат различни 
картографски база данни (цифрови карти на местността, цифрови 
карти на релефа, каталози и др), съгласно STANAG 3809 или 
еквивалентно/и. 

 

3.1.3.7. На наземната станция да е предвидено записващо устройство за 
извършване на запис на цялата информация (видео и телеметрия). 

 

3.1.3.8. Наземната станция да има автономно захранване (акумулаторни 
батерии) и да позволява електрозахранване от монофазен 
бензинов електроагрегат с: 

 

3.1.3.8.1. изходно напрежение: 220 V±5%/50 Hz.   

3.1.3.8.2. номинална мощност не по-малка от 900 W.  

3.1.3.8.3. ниво на шум не по-голямо от 65 dB.  

3.1.3.9. Наземната станция да позволява, чрез защитен 
телекомуникационен канал или кабел, предаване в реално време 
на видеокартина и друга информация от БЛА, в тактическия 
оперативен център на батальон/дивизион на разстояние не по-
малко от 300 m. 

 

3.1.3.10. Наземната станция да позволява увеличаване на избрани обекти от 
видеоизображението – минимум 10 пъти, с последваща обработка 
на изображението. 

 

3.1.3.11 Комуникационните канали за данни, контрол и управление да 
бъдат изцяло цифрови и криптирани с шифроващ ключ с дължина 
минимум 128 бита по стандарта Advanced Encryption Standard (AES) 
или еквивалентно/и. 

 

3.1.4. Изисквания към контейнера/-ите за съхранение и транспортиране: 

3.1.4.1. Контейнерите да са от полимерен материал и да позволяват да се 
пренасят, товарят и разтоварват от двама човека. 

 

3.1.5. Изисквания към комплекта оборудване за изстрелване и приземяване 

3.1.5.1. Система за изстрелване – преносим катапулт или с ръка.  

3.1.5.2. Система за приземяване – самостоятелно или с парашут.  

3.2.  Изисквания по електромагнитна защита 

3.2.1. БЛС да е устойчива на електромагнитни въздействия, съгласно MIL-
STD-461Е или еквивалентно/и. 

 

3.2.2. В БЛС да е предвиден автоматичен режим за връщане на БЛА на 
мястото му на излитане, в случай на преднамерени 
електромагнитни въздействия.   

 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика 
Не се изисква. 

 

3.4. Експлоатацията и обслужването на продукта да се извършват в 
съответствие с придружаващато го ръководство за експлоатация, 
без да се изискват допълнителни контролни и измервателни 
прибори извън комплекта на системата. 

 

3.5. Изисквания за скритост и маскировка 
Не се изисква. 

 

3.6. Изисквания за транспортопригодност и съхранение  

3.6.1. Транспортирането на продукта да става в контейнерите с 
които се доставя. 
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Точка от ТС ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
КАНДИДАТА 

3.6.2. Съхранението на продукта да става в закрити неотопляеми 
помещения. 
 
 

 

3.7. Други специфични изисквания 

3.7.1. Устойчивост на въздействие на околната среда, съгласно MIL-STD 
810G или еквивалентно/и: 

 

3.7.1.1. Температурен диапазон за експлоатация на системата – 
минимален от минус 20°С до плюс 40°С. 

 

3.7.1.2. БЛА да функционира нормално при средна скорост на приземния 
вятър – не по-малка от 13 m/s. 

 

3.7.1.3. БЛА да фукционира нормално при максимален интензитет на 
дъжд – не по-малък от 2 mm/h. 

 

3.7.1.4. БЛС да има ниво на защита срещу прах и вода, съгласно 
стандарт БДС EN 60529 или еквивалентно/и, не по-ниско от IP 53 
или еквивалентно/и. 

 

3.7.2. Устойчивост на механични въздействия. 
Приборите за наблюдение (ЕО/IR) да са защитени от повреждане 
при приземяване на БЛА. 

 

3.7.2. Изисквания за Надежност.  
Назначеният технически ресурс на БЛС да е не по-малък от 10 
(десет) години или по 3000 летателни часа на всеки БЛА от 
комплекта. Изчислява се от датата за начало на експлоатацията, 
нанесена в оригинален паспорт (формуляр) на продукта. 

 

3.8. Други 

3.8.1. Безпилотната летателна система клас I – „Мини“ да бъде 
сертифицирана от упълномощен орган на страната на 
Производителя или международен такъв. 

 

3.8.2. Радиочестотите, използвани от БЛС, трябва да са от радиочестотния 
спектър определен за нуждите на МО: 

 

3.8.2.1. Радиочестотните диапазони за радиоканали за предаване на 
данни (видео, снимки, координати и др.) са 

- 1350-1400 MHz 

- 1515-1525 MHz 

- 2025-2110 MHz 

- 2200-2290 MHz 

 

3.8.2.2. Радиочестотните диапазони за радиоканали за управление 
(телекоманди) са: 

- Tx/Rx 225-400 MHz 

- Tx/Rx 870-874 MHz 

- Tx/Rx 915-919 MHz 

- Tx/Rx 1350-1400 MHz 
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3.2. За Безпилотна летателна система клас I – “Малки“, съгласно изискванията на техническа 

спецификация ТС Л 02.3325.19 ВО: 

Точка от ТС ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
КАНДИДАТА 

3. Тактико-технически изисквания към продукта 

3.1. Изисквания по предназначение 

3.1.1. Основни тактико-технически характеристики към летателен апарат клас I – „Малки“. 

3.1.1.1. Дължина – до 5 m.  

3.1.1.2. Разпереност на крилата – до 5 m.  

3.1.1.3. Максимална височина на полета – не по-малка от 4 500 m над 
морското равнище. 

 

3.1.1.4. Максимално разстояние от наземната станция при автономен полет 
и запис на видеоинформацията на борда на БЛА в зоната за 
въздушно наблюдение и разузнаване – не по-малко от 120 km. 

 

3.1.1.5. Радиус на опериране, при устойчива връзка за управление и 
предаване на видеоинформация в реално време – не по-малък от 
50 km. 

 

3.1.1.6. Максимална продължителност на полета – не по-малка от 5 h.  

3.1.1.7. Максимална излетна маса – до 150 kg.  

3.1.1.8. Задвижване – с двигател/и с вътрешно горене.  

3.1.1.9. Корпусът на летателния апарат да е устойчив на повреди и да 
позволява разглобяване и съхранение в контейнер. 

 

3.1.1.10. Подготовката за повторен полет, след кацане, да бъде не повече от 
45 минути. 

 

3.1.1.11. БЛА да е комплектуван с телекомуникационно оборудване за 
управление на летателния апарат и обмена на данни със GCS. 
Линията за данни (data link) да е защитена (COMSEC и/или TRANSEC) 
от външни преднамерени смущения. 

 

3.1.1.12. БЛС да позволява едновременно управление на минимум два БЛА.  

3.1.1.13. БЛА да е комплектуван с ретранслатор за обмен на данни между 
БЛА клас I  „Мини“ и наземната му станция, при работа на БЛА-
„Мини“ в зона извън пряката видимост. 

 

3.1.1.14. Пилотажно-навигационен комплекс   

3.1.1.14.1 Автопилот с вградени:  

3.1.1.14.1.1.  Инерциална навигационна система (INS).  

3.1.1.14.1.2 Инерциален измервателен модул (IMU).  

3.1.1.14.1.3. Магнитометричен блок (магнитен компас).  

3.1.1.14.1.4. Аерометричен блок с приемник на въздушни налягания – 
барометър, аерометър, термометри. 

 

3.1.1.14.1.5.  GPS приемник работещ с навигационните системи NAVSTAR/GPS 
и GALILEO. 

 

3.1.1.14.1.6. Диференциален GPS приемник – Differential GPS (DGPS).  

3.1.1.15. БЛА да е оборудвана с FPV (First Person View) камера.  

3.1.1.16. БЛС да е оборудвана със система за избягване на сблъсъци с други 
летателни апарати. 

 

3.1.1.17.   В БЛС да е предвиден автоматичен режим за връщане на БЛА на 
мястото му на излитане, или на предварително зададено място, 
при: 

 

3.1.1.17.1. Загуба на връзка с наземната контролна станция – да е 
предвидено периода на загуба на връзка да се определя от 
оператора. 

 

3.1.1.17.2. Възникване на неизправност в бордовата апаратура.  

3.1.1.17.3. При минимално количество на горивото..  

3.1.1.18.   БЛА да позволява, в случай на аварийно приземяване (падане), да 
се определя местоположението му с помоща на излъчващо 
устройство. Честотата на сигнала да е от разрешения честотен 
спектър на МО. 
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Точка от ТС ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
КАНДИДАТА 

3.1.1.19.   БЛС да позволява определяне на  правоъгълните координати на 
цели и обекти, в мрежа UTM, координатна система WGS84 в 
единната система за целеуказване MGRS, с използване и без 
използване на лазерен далекомер, и да се: 

 

3.1.1.19.1.  Проследяват и съпровождат подвижни обекти, като постоянно 
се отчитат координатите им. 

 

3.1.1.19.2.   Води наблюдение на цели и обекти по зададени координати.  

3.1.1.19.3.   Автоматизирано определяне на координатите на точка от 
земната повърхност. 

 

3.1.1.19.4. Извършва заснемане на определен район (маршрут за движение) 
и последваща обработка, със специализиран софтуер, на 
снимковия материал, с цел картографиране на района в мащаб 
минимум от 1:25 000  до 1:100 000 

 

3.1.2. Основни изисквания към електро-оптичните и инфрачервените прибори (ЕО/IR) за 
наблюдение, лазерния далекомер и радар със селекция на движещи се цели.  

3.1.2.1. Цветната видеокамера за дневно наблюдение да бъде със следните 
основни параметри: 

 

3.1.2.1.1. Разрешаваща способност на видеоизображението – не по-ниска 
от HD 720p, с постоянно оптично увеличение 30х.. 

 

3.1.2.1.2. Максимална стойност на полезрението в хоризонтална 
плоскост (HFOV)  - не по-малко от 45° и не повече от 100°. 

 

3.1.2.1.3. Максимална стойност на полезрението във вертикална 
плоскост (VFOV)  - не по-малко от 45° и не повече от 90°. 

 

3.1.2.1.4. Възможност за правене на снимки с резолюция не по-ниска от 20 
мегапиксела. 

 

3.1.2.2. Неохлаждаемата термовизионна камера да бъде със следните 
основни параметри: 

 

3.1.2.2.1. Разрешаваща способност -640х480 или 640х512 пиксела.  

3.1.2.2.2. Максимална стойност на зрителното поле – не по-малко от 18°.  

3.1.2.2.3. Термовизионната камера за наблюдение да включва диапазона на 
инфрачервения спектър от 7,5 µm до 13.5 µm. 

 

3.1.2.3. Инфрачервените прибори (IR) за наблюдение да позволяват 
детекция, разпознаване и идентификация на реални цели на 
разстояния не по-малки от тези съгласно Таблица 1. 
                                                                                                           Таблица 1 

Вид на целта 
Детекция, 
km 

Разпознаване, 
km 

Идентификация, 
km 

Човешка 
фигура   

1,7 0,44 0,22 

ББМ 4х4 
 

4,5 1.24 0,64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2.4. Лазерният далекомер да бъде безопасен за зрението, с разстояние 
на откриване на цел - транспортна машина – не по-малко от 8 km.   

 

3.1.2.5. Радарът със селекция на движещи се цели да позволява:  

3.1.2.5.1. Откриване на цел – транспортна машина с минимална скорост на 
движение не по-малка от  10 km/h - на разстояние не по-малко от 
10 km. 

 

3.1.2.5.2 Работни режими, в минимум три режима – „SAR Spot”, „SAR Strip” и 
„GMTI Plots”. 

 

3.1.2.7. Като минимум електро-оптичните, инфрачервените прибори и 
лазерния далекомер да бъдат разположени в един блок. 

 

3.1.2.8. Да е предвидена възможност за запис на криптираната 
информацията на борда на БЛА, на носител, съхраняващ цялата 
информация заснета по време на полета. 
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Точка от ТС ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
КАНДИДАТА 

3.1.2.9. Данните от ЕО/IR приборите, да бъдат в цифрови формати 
минимум по стандарт MPEG 2 или еквивалентно/и, позволяващи 
надеждното им предаване към наземната станция и запис на 
носител на борда. 

 

3.1.2.10. Летателният апарат да е оборудван  с управляема, минимум 
двуосна жиростабилизирана платформа, на която да се монтират 
полезните товари. 

 

3.1.2.11. Летателният апарат да е оборудван  с ICAO Mode-S транспондер. 
Транспондерът да позволява ръчно да се включва и изключва от 
оператора.  

 

3.1.3. Изисквания към наземната станция за управление и наблюдение (GCS). 

3.1.3.1. Наземната станция да е комплектувана с телекомуникационно 
оборудване за управление на летателните апарати, и обмена на 
данни със същите. Линията за данни (data link) да е защитена 
(COMSEC и/или TRANSEC) от външни преднамерени смущения. 

 

3.1.3.2. Наземната станция да е комплектувана с диференциална GРS 
станция – DGPS. 

 

3.1.3.3. Наземната станция за управление да е мобилна  

3.1.3.4. Интерфейсът на GCS да отговаря на STANAG 4586 или 
еквивалентно/и. 

 

3.1.3.5. Наземната станция за управление да позволява БЛА да се 
управлява, както в  автоматичен режим по предварително зададен 
маршрут (точки от маршрута), с възможност за корекция на 
маршрута, така и в ръчен режим чрез „Joystic”. 

 

3.1.3.6. На наземната станция да е предвидено записващо устройство за 
извършване на запис на цялата информация от БЛА (видео и 
телеметрия). 

 

3.1.4. Изисквания към наземния терминал за наблюдение (GDT):  

3.1.4.1. На наземния терминал да може да се зареждат различни 
картографски база данни (цифрови карти на местността, 
цифрови карти на релефа, каталози и др), съгласно STANAG 3809 
или еквивалентно/и. 

 

3.1.4.2. Наземния терминал за наблюдение да позволява управлението 
на полезния товар да се осъществява чрез „Joystic”. 

 

3.1.4.3. Наземният терминал да позволява предаване, чрез защитен 
телекомуникационен канал или кабел, в реално време на 
видеокартина и друга информация в тактическия оперативен 
център на бригада/полк на разстояние не по-малко от 300 m. 

 

3.1.4.4. Наземният терминал да позволява увеличение  на избрани 
обекти от видеоизображението – минимум 10 пъти, с 
последваща обработка на изображението. 

 

3.1.4.5. Комуникационните канали за обмен на данни, контрол и 
управление да бъдат изцяло цифрови и криптирани с шифроващ 
ключ с дължина минимум 128 бита по стандарта Advanced 
Encryption Standard (AES) или еквивалентно/и. 

 

3.1.4.6. Наземната станция и терминала за наблюдение да позволяват 
електрозахранване от монофазен бензинов електроагрегат с: 

 

3.1.4.6.1. изходно напрежение: 220 V±5%/50 Hz.   

3.1.4.6.2. номинална мощност не по-малка от 1 500 W.  

3.1.4.6.3. ниво на шум не по-голямо от 65 dB.  

3.1.5. Изисквания към транспортни средства за съхранение и 
транспортиране. 
Необходимите транспортни средства за БЛС се осигуряват от 
Заявителя. 

 

3.1.6. Изисквания към комплекта оборудване за излитане/изстрелване 
и кацане/приземяване 

 

3.1.6.1. Система за изстрелване/излитане – с катапулт/писта.  
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Точка от ТС ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
КАНДИДАТА 

3.1.6.2. Система за приземяване /кацане – уловител/писта.  

3.2. Изисквания по електромагнитна защита  

3.2.1. БЛС да е устойчива на електромагнитни въздействия, съгласно MIL-
STD-461Е или еквивалентно/и. 

 

3.2.2. В БЛС да е предвиден автоматичен режим за връщане на БЛА на 
мястото му на излитане, при преднамерени електромагнитни 
въздействия.   

 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика 
Не се изисква. 

 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото 
обслужване и ремонт. 
 Експлоатацията и обслужването на продукта да се извършват в 
съответствие с придружаващато го ръководство за експлоатация, 
без да се изискват допълнителни контролни и измервателни 
прибори извън комплекта на системата. 

 

3.5. Изисквания за скритост и маскировка 
Не се изисква. 

 

3.6. Изисквания за транспортопригодност и съхранение  

3.6.1. Транспортирането на продукта да се извършва с контейнерите 
с които е доставен. 

 

3.6.2. Съхранението на продукта да се извършва в закрити 
неотопляеми помещения. 

 

3.7. Други специфични изисквания 

3.7.1. Устойчивост на въздействие на околната среда, съгласно MIL-STD 
810G или еквивалентно/и: 

 

3.7.1.1. Температурен диапазон за експлоатация на системата – 
минимален от минус 20°С до плюс 40°С. 

 

3.7.1.2. БЛС да има ниво на защита срещу прах и вода, съгласно 
стандарт БДС EN 60529 или еквивалентно/и, не по-ниско от IP 53 
или еквивалентно/и. 

 

3.7.2. Надежност.  
Назначеният технически ресурс на БЛС да е не по-малък от 10 
(десет) години или по  2 000 летателни часа на всеки БЛА от 
комплекта. Изчислява се от датата за начало на експлоатацията, 
нанесена в оригинален паспорт (формуляр) на продукта. 

 

3.8. Други 

3.8.1. Безпилотната летателна система клас I – „Малки“ да бъде 
сертифицирана от упълномощен орган на страната на 
Производителя или международен такъв. 

 

3.8.2. Радиочестотите, използвани от БЛС, трябва да са от радиочестотния 
спектър определен за нуждите на МО: 

 

3.8.2.1. Радиочестотните диапазони за радиоканали за предаване на 
данни (видео, снимки, координати и др.) са: 
1350-1400 MHz                                                                                                          

1515-1525 MHz                                                                                                      

2025-2110 MHz                                                                                           

2200-2290 MHz 

 

3.8.2.2. Радиочестотните диапазони за радиоканали за управление 
(телекоманди) са: 
Tx/Rx 225-400 MHz                                                                                                   

Tx/Rx 870-874 MHz                                                                                                    

Tx/Rx 915-919 MHz                                                                                                  

Tx/Rx 1350-1400 MHz 

 

 

Забележка: Попълва се таблицата за съответната обособена позиция, за която се участва. 
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4. По отношение на обучението: 

Ако бъдем избрани за изпълнител, при изпълнение на рамковото споразумение сме 

съгласни и приемаме, че ще осигурим: 

4.1 Обучение по експлоатация на Безпилотна летателна система клас I – „…………“, на 

място посочено от Заявителя, на минимум 5 (пет) военнослужещи, които да получат съответния 

сертификат и право да обучават оператори на системата. 

4.2. Обучението да се извърши по Програма на Изпълнителя, съгласувана със Заявителя. 

 

5. По отношение осигуряване на техническа (експлоатационна) документация: 

Ако бъдем избрани за изпълнител, при изпълнение на рамковото споразумение сме 

съгласни и приемаме, че ще осигурим: 

5.1. Всяка една доставена Безпилотна летателна система клас I – „…………“ да 

притежава оригинален паспорт (формуляр). В паспорта (формуляра), за всяка една безпилотна 

система, да са записани техническите характеристики, включително да са отбелязани датата на 

производство, сроковете на служба, ресурси по брой пускове за година и сроковете на 

съхранение. 

5.2. Техническо описание, Ръководство за експлоатация и Ръководство за техническо 

обслужване на Безпилотна летателна система клас I – „…………..“ в оригинал и в превод на 

български език – един комплект за всяка система и на електронен носител. 

 

6. По отношение осигуряването на резервни части, инструменти и принадлежности 

Ако бъдем избрани за изпълнител, при изпълнение на рамковото споразумение сме 

съгласни и приемаме, че ще осигурим:  

6.1 Резервни части, инструменти и принадлежности, съгласно ръководството за 

експлоатация и ръководството за техническо обслужване. 

6.2 Наземната станция за управление и наземния терминал за наблюдение ще са  

комплектувани с минимум два броя резервни „Joystic”-а. 

6.3. Допълнително за БЛС клас I – “Мини“: Всеки БЛА ще е комплектуван с минимум 

две резервни акумулаторни батерии, с възможност да се зареждат от електрическата система на 

автомобил, през гнездото на запалката и от електроагрегат с изходно напрежение 220 V/50 Hz. 

 

7. По отношение на метрологичното осигуряване: 

Всяка една Безпилотна летателна система клас I – „……………“ ще бъде осигурена с 

необходимата апаратура и принадлежности, съгласно предписанията на производителя 

(средства за наземно оборудване - СНО, контролно-измервателна апаратура - КИА, контролно-

проверовъчна апаратура-КПА, специализиран инструмент и/или друго оборудване), свързани с 

експлоатацията и обслужването й. 

 

8. По отношение на гаранционият срок: 

8.1 Гаранционният срок на доставените БЛС и оборудването от тяхната комплектация 

ще бъде  ............. часа или ........ месеца (не по-малък от 500 летателни часа или 24 месеца за 

БЛС клас I – “Мини“ и  не по-малък от 600 летателни часа или 24 месеца за БЛС клас I – 

“Малки“, което настъпи първо, считано от датата на на протокола за приемане на продукта, при 

спазване на изискванията, посочени в ръководството за експлоатация. 

  8.2 Всички разходи за ремонти, обслужване и транспорт на дефектирали елементи по 

време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя. 
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9. По оценката на съответствието: 

Ако бъдем избрани за изпълнител, при изпълнение на рамковото споразумение сме 

съгласни и приемаме, че ще осигурим: 
9.1. Оценяването на съответствието на продукта с изискванията на договора ще се 

извърши от комисия за приемни изпитвания с представители на Заявителя/Потребителя и 

Изпълнителя. Изпитванията ще се провеждат за проверка функционирането на продукта и 

изпълнението на изискванията на договора по Методика и Програма изготвени от 

представляваната от нас организация, съгласувани от Институт по отбрана „Проф. Цветан 

Лазаров“,  и утвърдени от Заявителя/Потребителя. 

9.2.  На комисията по т. 9.1 ще бъдат предоставени и следните документи: 

9.2.1. Документи, удостоверяващи качеството, издадени от производителя; 

9.2.2. Документ/и, удостоверяващ/и произхода, издаден/и от Производителя, когато той е 

от страна-член на Европейския съюз, или в останалите случаи издаден/и от компетентен орган 

от страната на Производителя, или документ/и, заверен/и от Българската търговско 

промишлена палата; 

 9.2.3. Декларация за съответствие с изискванията по договора, съгласно БДС EN ISO 

/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя по договора; 

 9.2.4. Гаранционна карта; 

 9.2.5. Документи удостоверяващи сертификацията на продукта Безпилотна летателна 

система клас I – „…………….“ от упълномощен орган на страната на производителя или 

международен такъв. 

 10. Декларирам, че при изпълнение на поръчката, ще използвам/няма да използвам 

възможността за суспендиране на митата по Регламент (EO)150/2003 на Съвета на 

Европейския съюз. 

 

 

 
…………………………………..…. 

място 

............................................................ 

име, фамилия, подпис 

…………………………………..…. 

дата 

............................................................ 

длъжност на представляващия кандидата  

печат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4-1 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Ние,........................................................................................................................................... 
наименование на Кандидата 

 

 

в качеството ни на кандидат за възлагане на поръчка, с настоящото Ви представяме ценовото ни 

предложение за изпълнение на поръчката, което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на 

офертата ни, а именно: 

 

1. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА  

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 С ПРЕДМЕТ:  

Доставка на безпилотна летателна система клас I – “Мини“, 
 

1. Средна цена (Цср), комплексни цени по години и общи цени в ……………. (евро/лева).  

Таблица 1  

Цени по години Обща цена 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. ∑ 2020÷2024 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 

Средна цена (Цср) = Обща цена / 5 
................... 

 

Пояснения: 

1. Посочените в таблица 1 цени за всяка една година включват комплексно изпълнение на 

следните Доставки/Услуги: 

Доставка на 12 (дванадесет) броя безпилотни летателни системи клас I – “Мини“ в състав 

минимум: 

1.1. Безпилотни летателни апарати (БЛА), брой – минимум три във всяка безпилотна летателна 

система. 

1.2. Полезен товар – Електро- оптични и инфрачервени прибори (ЕО/IR)  – за всеки БЛА. 

1.3. Наземна станция за управление и наблюдение (GCS), брой –  една. 

1.4. Всяка GCS да е комплектувана с минимум два резервни „Joystic”-а. 

1.5. Износим видеотерминал, брой – три. 

1.6.  Контейнер/и за съхранение и транспортиране, брой – съгласно комплекта на системата. 

1.7. Зарядна станция за акумулаторни батерии – за всеки БЛА. 

1.8. Резервни акумулаторни батерии – минимум две за всеки БЛА.    

1.9. Оборудване за изстрелване и приземяване (ако е приложимо), комплект– един. 

1.10. Комплект техническо описание, ръководство за експлоатация и ръководство за техническо 

обслужване (ако е приложимо), брой – един. 

1.11. Мобилна метеорологична станция, брой – една. 

1.12. Преносим електроагрегат, брой – два. 

1.13. Oбучение на минимум 5 (пет) военнослужещи, които да получат сертификат и право да 

обучават оператори на системата. 
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1.14. Контролна апаратура и принадлежности, съгласно предписанията на производителя 

(средства за наземно оборудване - СНО, контролно-измервателна апаратура - КИА, контролно-

проверовъчна апаратура - КПА, специализиран инструмент и/или друго оборудване), свързани с 

експлоатацията и обслужването на БЛС. 

1.15. Средната цена (Цср) се получава като сума от посочените от кандидата в Таблица 1 цени по 

години (от 2020 до 2024 г.), разделена на 5 (Цср = Обща цена / 5). 

2. Получената  Средната цена (Цср) ще се използва за изчисляване на показателя „Цена за 

придобиване“ в методиката за оценка на офертата на кандидата (Раздел VIII от поканата за участие). 

 

 

Забележки: 

1. Кандидатът да представи цени за всяка посочена в Таблица 1 година. Предложените от 

кандидата цени да са по големи от „0“ (нула) и следва да бъдат закръглени до втория знак след 

десетичната запетая. 

2. Посочените цени да бъдат в ЛЕВА (за участници с регистрация на територията на 

Република България) и в ЕВРО (за участници с регистрация извън територията на Република 

България). Цените ще бъдат сравнявани в лева по фиксираният курс лев/евро на БНБ. 

3. За целите на оценяване на ценовото предложение, всички посочени цени да бъдат без 

включено ДДС. 

4. При сключване на договора по предмета на поръчката, ще бъде съобразено българското 

законодателство по ДДС в зависимост от това дали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е българско или чуждестранно 

лице. 

5. Цените в ценовото предложение трябва да включват всички възможни разходи свързани с 

изпълнението в пълен обем на оферираните дейности. Те трябва да бъдат формирани с оглед мястото 

за изпълнение на Доставките/Услугите посочени в настоящата документация и съгласно 

ангажиментите на кандидата, произтичащи от условията за изпълнение, посочени в поканата.. 

 

 

 

…………………………………..…. 

място 

............................................................ 

име, фамилия, подпис 

…………………………………..…. 

дата 

............................................................ 

длъжност на представляващия кандидата  

печат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4-2 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Ние,........................................................................................................................................... 
наименование на Кандидата 

 

 

в качеството ни на кандидат за възлагане на поръчка, с настоящото Ви представяме ценовото ни 

предложение за изпълнение на поръчката, което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на 

офертата ни, а именно: 

 

1. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА  

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 С ПРЕДМЕТ:  

Доставка на безпилотна летателна система клас I – “Малки“, 
 

1. Средна цена (Цср), комплексни цени по години и общи цени в ……………. (евро/лева).  

Таблица 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения: 

1. Посочените в таблица 1 цени за всяка една година включват комплексно изпълнение на 

следните Доставки/Услуги: 

Доставка на 2 (два) броя безпилотни летателни системи клас I – “Малки“ в състав минимум: 

1.1. Безпилотни летателни апарати (БЛА), брой – минимум три във всяка безпилотна летателна 

система. 

1.2. Полезни товари (payloads) – Електро-оптични и инфрачервени прибори (ЕО/IR) за 

наблюдение, лазерен далекомер, лазерен целеуказател- за всеки БЛА и минимум един радар със 

селекция на движещи се цели (SAR/GMTI).  

1.3. Наземна станция за управление (GCS), брой –  една. 

1.4. Наземен терминал за наблюдение (GDT), брой –  един. 

1.5. Износим видеотерминал, брой – три. 

1.6. Контейнери за съхранение на БЛС, брой – съгласно комплекта на продукта.  

1.7. Преносим електроагрегат за захранване на наземната апаратура, брой – два. 

1.8. Оборудване за изстрелване и приземяване, брой – един комплект. 

1.9. Техническо описание, ръководство за експлоатация и ръководство за техническо обслужване 

(ако е приложимо), брой – по един комплект за всяка система. 

1.10. Мобилна метеорологична станция, брой – една. 

1.11.Материали за обработка на БЛА против обледеняване. 

1.12. Система за защита на критични елементи от БЛА против обледеняване. 

Цена за: Цена за: Обща цена: 

2020 г. 2021 г. ∑ 2020÷2021 

................... ................... ................... 

Средна цена 

(Цср): 
Обща цена /2: 
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1.13. Oбучение на минимум 5 (пет) военнослужещи, които да получат сертификат и право да 

обучават оператори на системата. 

1.14. Контролна апаратура и принадлежности, съгласно предписанията на производителя 

(средства за наземно оборудване - СНО, контролно-измервателна апаратура - КИА, контролно-

проверовъчна апаратура - КПА, специализиран инструмент и/или друго оборудване), свързани с 

експлоатацията и обслужването на БЛС 

1.15. Средната цена (Цср) се получава като сума от посочените от кандидата в Таблица 1 цени по 

години (от 2020 до 2021 г.), разделена на 2 (Цср = Обща цена / 2). 

2. Получената  Средната цена (Цср) ще се използва за изчисляване на показателя „Цена за 

придобиване“ в методиката за оценка на офертата на кандидата (Раздел VIII от поканата за участие). 

 

Забележки: 

1. Кандидатът да представи цени за всяка посочена в Таблица 1 година. Предложените от 

кандидата цени да са по големи от „0“ (нула) и следва да бъдат закръглени до втория знак след 

десетичната запетая. 

2. Посочените цени да бъдат в ЛЕВА (за участници с регистрация на територията на 

Република България) и в ЕВРО (за участници с регистрация извън територията на Република 

България). Цените ще бъдат сравнявани в лева по фиксираният курс лев/евро на БНБ. 

3. За целите на оценяване на ценовото предложение, всички посочени цени да бъдат без 

включено ДДС. 

4. При сключване на договора по предмета на поръчката, ще бъде съобразено българското 

законодателство по ДДС в зависимост от това дали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е българско или чуждестранно 

лице. 

5. Цените в ценовото предложение трябва да включват всички възможни разходи свързани с 

изпълнението в пълен обем на оферираните дейности. Те трябва да бъдат формирани с оглед мястото 

за изпълнение на Доставките/Услугите посочени в настоящата документация и съгласно 

ангажиментите на кандидата, произтичащи от условията за изпълнение, посочени в поканата. 

 

 

…………………………………..…. 

място 

............................................................ 

име, фамилия, подпис 

…………………………………..…. 

дата 

............................................................ 

длъжност на представляващия кандидата  

печат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ  

(ПРОЕКТ) 

№ ___________/____.____.20__ г. 

 

Днес, ………….20__ г., в гр. София, между: 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес: Република България, гр.София 1092, ул. 

„Дякон Игнатий“ № 3, Булстат 000695324, представлявано от Красимир Дончев Каракачанов – 

министър на отбраната, , наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

......................................................................................................................... със седалище и адрес на 

управление: ........................................................................, ЕИК ........................... , представлявано 

от ....................................... (име и длъжност), наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, 

всяка от които или и двете заедно следва да бъдат наричани съответно Страна/та или 

Страни/те, във връзка с проведени преговори за възлагане на поръчка с прилагане на чл. 149 

(1), т. 3 от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на безпилотни летателни 

системи“ (БЛС), по обособена позиция …….(изписва се наименованието на съответната 

обособена позиция) се сключи настоящото Рамково споразумение (по натъкат в текста 

„Споразумението“) за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията на това 

споразумение за срок от 5 години за БЛС клас I „Мини“ и 2 години за БЛС клас I „Малки“ (в 

зависимост от изискванията за обособената позиция) да извършва доставки на безпилотни 

летателни системи (БЛС) в комплектация съгласно техническото предложение (Приложение 3 

към Споразумението), наричани за краткост “стока”.  

 (2) За всяка доставка между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се сключва отделен 

конкретен договор. 

(3) Всяка доставка ще се изпълнява в рамките на конкретните финансови средства за 

съответната бюджетна година, за периода на действие на Споразумението. 

(4) При неосигуреност на финансови средства по бюджета на МО, Възложителят може 

да не сключи конкретен договор за съответната година, както и има право да размества 

заявените количества по години в срока на действие на Споразумението. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

няма право на обезщетение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не сключи конкретен 

договор към Споразумението. 
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ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2.(1). Цените на доставките, извършвани по настоящото споразумение ще се 

определят по следния начин: 

За целия срок на действие на рамковото споразумение ще са валидни предлаганите 

единични цени на стоката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната календарна година, така както са 

посочени в ценовото предложение, с което изпълнителят е участвал в процедурата - 

Приложение № 1 към рамковото споразумение.  

Общата цена се формира на база единичните цени умножени по заявените и договорени 

количества за конкретната календарна година, във всеки конкретен договор. Цените се 

определят в лева/евро при условия на доставка съгласно ценовото предложение, с което 

изпълнителят е участвал в процедурата. 

 

 (2) Начинът на плащане по всеки конкретен договор е един от следните: 

1. След изпълнение по банков път, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след 

доставка и представяне в дирекция „Отбранителна аквизиция” на следните документи: 

- Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител на изпълнителя и 

на военното формирование краен получател; 

- Оригинал на Приемо-предавателен протокол, подписан от  представител на 

изпълнителя и на военното формирование краен получател, утвърден от началника на 

формированието краен получател; 

- Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи - оригинал и/ или оригинал на 

складова разписка за приемане/предаване на материални запаси, съгласно Закона за 

счетоводството. 

2. Авансово плащане (когато е приложимо), до 100 % от стойността на договора 

(процентът се определя от финансовите възможности на възложителя), като плащането ще се 

извърши в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне в дирекция „Отбранителна 

аквизиция“ на следните документи: 

- оригинал на фактура за авансово плащане. 

- гаранция за сумата на аванса с валидност 30 (тридесет) календарни дни след последната 

доставка. Гаранцията може да бъде под формата на: парична сума, внесена по сметка на 

дирекция „Финанси”-МО в Българска Народна Банка, IBAN: BG96BNBG96613300152201, или 

банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. 

Изисквания към гаранцията: 

Изисквания към банковата гаранция /когато е приложимо/ 

Банковата гаранция да е безусловна и неотменяема, сумата по която е платима при първо 

поискване.  

В случай, че банковата гаранция е издадена от банка, намираща се извън територията на 

Република България, същата да бъде авизирана или потвърдена от банка, намираща се на 

територията на Република България (когато е приложимо).  

Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е чуждестранно лице, всички банкови разходи извън територията 

на Република България, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а всички банкови разходи на 

територията на Република България са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (когато е приложимо). 

Проектът на банкова гаранция следва да се представи предварително за съгласуване.  

Изисквания към гаранцията под формата на застраховка /когато е приложимо/ 
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Застрахователната полица, която обезпечава авансовото плащане, следва да отговаря на 

изискванията, посочени в приложение № 8 към Рамковото споразумение.  

Останалата част до пълната стойност на договора се заплаща по условията на алинея 2, 

т.1, от настоящия член.   

 (3) Сумата по аванса се редуцира със стойността на доставените по фактура стоки. 

Редуцирането ще се осъществява след изпълнение на доставка и представяне от изпълнителя в 

дирекция „Отбранителна аквизиция“ - МО на документите по алинея 2, т.1, от настоящия член.   

 (4) Плащанията по този договор се извършват в ЛЕВА (за участници с регистрация на 

територията на Република България) и в ЕВРО (за участници с регистрация извън територията 

на Република България), по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: ……………………………… 

IBAN: ……………………………… 

BIC:    ……………………………… 

 

3. Допуска се съчетаване на посочените по-горе в ал. 2 форми на плащане. 

4. Окончателното уточняване на начина на плащане и размера на аванса за всеки 

конкретен договор е изключително право на Възложителя и се определя в зависимост от 

финансовите му възможности при сключване на всеки конкретен договор. 

 

ІII. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА  

 

Чл.4. (1) Доставката на стоката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва 

при следните срокове и условия:  

 (2) Условието на доставка, е DAP/DDP1 съгласно ИНКОТЕРМС 2010, до мястото за 

доставка - военно формирование ....... (в зависимост от изискванията за обособената позиция), 

включително транспорт, риск и други разходи. 

1. DDP (ИНКОТЕРМС 2010), когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е българско физическо или 

юридическо лице и извършва доставката на стоката чрез внос от страна извън Европейския 

съюз /ЕС/: 

1.1. Издаването на съответните Удостоверения за внос от Министерство на икономиката 

са отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши вноса на стоката до определеното място за доставка в 

Република България за своя сметка.  

1.3. При извършване на вноса, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да се възползва от облекченията 

за суспендиране на вносни мита, съгласно Регламент (ЕС, 150/2003 от 21.01.2003 г. на Съвета). 

1.4.  Редът за издаване на сертификат за суспендиране на вносни мита за нуждите на МО 

е описан в заповед на министъра на отбраната № ОХ-610/27.06.2017 г., публикувана в Профила 

на купувача на Министерство на отбраната на адрес: https://pp.mod.bg/view-norm-docs 

2. DAP (ИНКОТЕРМС 2010), когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е чуждестранно физическо или 

юридическо лице и извършва доставка на стоката чрез внос от страна извън Европейския съюз 

/ЕС/: 

2.1. . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати всички дължими при вноса мита, данъци и такси 

(ако вносът не е освободен от тях). 

                                                 
1 Окончателното условие на доставка ще бъде уточнено в Рамковото споразумение, в зависимост от избрания 

изпълнител. 
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2.2. След оформяне на вноса от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, транспортът и застраховката на 

стоката до определеното място за доставка ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. DDP (ИНКОТЕРМС 2010), когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице и извършва доставката на стоката чрез трансфер от страна 

член на ЕС: 

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще приключи митнически процедури по вноса на стоката в страна 

членка на ЕС (от която ще бъде трансферирана стоката до Република България) и ще заплати 

всички дължими при вноса в съответната държава мита, данъци и такси. 

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще застрахова и транспортира стоката за доставка от държавата 

членка на ЕС (където се намира) до определеното място за доставка в Република България за 

своя сметка  

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по факса, в рамките на 15 работни 

дни от датата на предаване на стоката на военно формирование ....... за датата на предаване и за 

количеството на доставяното имущество. 

 

Чл. 6  Краен срок на доставка – не по късно от …….  (в зависимост от изискванията за 

обособената позиция) месеца от датата на подписване на всеки конкретен договор.  

Чл. 7. За дата на доставка на стоката се счита датата на приемане на стоката в 

поделението краен получател и подписване на приемо-предавателния протокол. За 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемо-предавателния протокол се подписва от представител на поделението 

краен получател. Основание за подписване на приeмо-предавателен протокол е наличието на 

Протокол за оценка на съответствието. 

 ІV. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 

Чл. 8. Настоящото Споразумение влиза в сила след подписването му от Страните и има 

срок на действие - ……………(в зависимост от изискванията за обособената позиция) месеца, 

считано от датата на влизането му в сила. 

Чл. 9. Конкретни договори към Споразумението могат да се сключват през целия срок 

на действие на Споразумението, включително и в деня преди изтичането му. 

Чл. 10. Всички задължения по това Споразумение, приети за изпълнение преди изтичане 

на неговия срок на действие, ще бъдат изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо, че работата 

по тях може да продължи след изтичането на срока на действие на същото. 

 (1) Клаузите, съдържащи се в настоящото Споразумение, запазват действието си и след 

изтичане срока на Споразумението, като остават в пълна сила до момента на изпълнение на 

възникналите, през срока на неговото действие задължения на Страните. 

V. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Чл.11. Собствеността и рискът на доставената стока преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на приемо-предавателен протокол в мястото на 

доставка. 

Чл.12. Всякакви щети по БЛС, които са настъпили преди тяхното предоставяне от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в мястото на доставка са отговорност и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
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(1) Да получава плащания по конкретните договори към настоящото Споразумение в 

съответствие с договорените условия и срокове; 

(2) Да поиска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез дирекция „Отбранителна аквизиция“ 

– МО с оглед точно изпълнение на задълженията си по конкретните договори към настоящото 

Споразумение; 

(3) При необходимост да поиска по реда посочен в чл.28 от Правилника за прилагане 

закона за експортния контрол на продукти свързани с отбраната и на изделия и технологии с 

двойна употреба, сертификат за краен потребител във връзка с изпълнението на Рамковото 

споразумение, като оформи необходимите за това документи. 

(4)  За ИЗПЪЛНИТЕЛ, който е декларирал, че ще използва възможността за 

суспендиране на митата по Регламент (ЕО) 150/2003 на Съвета на Европейския съюз: Да 

поиска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез дирекция „Отбранителна аквизиция“ – МО за 

ползване на облекченията за суспендиране на митата по Регламент (ЕО) 150/2003 на Съвета на 

Европейския съюз. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) Да извършва доставките по количество, качество и комплектовка, в срок и съобразно 

другите условия предвидени в настоящото Споразумение, и в техническото му предложение. 

 (2) Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляван от дирекция „Отбранителна аквизиция“ 

не по-рано от 10 работни дни преди датата на пристигане на стоката, подлежаща на доставка за 

всеки конкретен договор към настоящото Споразумение за организиране осъществяването на  

оценката на съответствието от Заявителя и нейното приемане във военното формирование 

краен получател. 

(3) Да участва със свой представител в комисията за приемни изпитвания съгласно условията 

на всеки конкретен договор към настоящото Споразумение. 

(4) Да заменя за своя сметка доставената от него стока, показала недостатъци при нейната 

доставка или в процеса на нейната експлоатация в рамките на гаранционния й срок. 

(5) Да изпраща свои представители за участие в процедури по рекламация и за подписване на 

Акт за рекламация /когато възникне необходимост/. 

(6) Да предостави на Органа по кодификация на възложителя – дирекция „Отбранителна 

аквизиция”, не по-късно от 10 (десет) дни преди извършване на доставката, Стоковите номера 

по НАТО (NSN) за материалните средства (стоката), предмет на договора. 

В случаите, когато материалните средства (стоката) не притежават присвоени NSN или 

те са неизвестни на изпълнителя, същият се задължава да предостави пълен обем техническа 

информация, необходима за тяхната идентификация и кодификация съгласно принципите на 

Кодификационната система на НАТО. Информацията се предоставя чрез попълване на Заявка 

за кодификация по образец, утвърден от министъра на отбраната, съгласно чл. 10, ал. 1 от ПМС 

11/26.01.1999 г. за всяко материално средство поотделно  

(http://www.mod.bg/bg/EXT/BULCOD/BULCODEwebpage.htm). 

В случаите, когато доставката на стоката се извършва на части, за всяка частична 

доставка се изпълняват горепосочените изисквания.  

В случай, че кодифицирането на материалните средства (стоката) изисква предоставяне 

на техническа информация и от поддоставчици по договора, включително и такива от страни, 

които не са членки на НАТО, изпълнителят се задължава да осигури същата на Органа по 

кодификация. 

(7) Да не използва информация, станала му известна при или по повод изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор, с цел да облагодетелства себе си или трети лица; 

(8) При промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) календарни дни след 

настъпването на тези обстоятелства. 

(9) Изпълнителят е длъжен в срок от 10 (десет) календарни дни от влизане в сила на 

всеки конкретен договор към настоящото Споразумение да подаде заявление до дирекция 

http://www.mod.bg/bg/EXT/BULCOD/BULCODEwebpage.htm
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„Отбранителна аквизиция“ – МО, за издаване на сертификат за краен потребител, разрешения 

за износ и внос на продуктите, предмет на договора и други, при условие, че са необходими 

такива документи. 

(10) При доставяне на стоката на мястото на доставка да подпише приемо-предавателен 

протокол и акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и/или складова разписка за 

приемане/предаване на материални запаси (съгласно Закона за счетоводството); 

(11) При доставяне на стоката на мястото на доставка да предостави: 

- Документ(и) удостоверяващ(и) качеството, издаден(и) от производителя; 

- Документ/и, удостоверяващ/и произхода, издаден/и от Производителя, когато той е от 

страна-член на Европейския съюз, или в останалите случаи издаден/и от компетентен орган от 

страната на Производителя, или документ/и, заверен/и от Българската търговско промишлена 

палата; 

- Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС ISO/IEC 17050- 

1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя по договора; 

- Гаранционни карти за всеки продукт; 

- Оригинални паспорти за всеки продукт; 

- Документи удостоверяващи сертификацията на продукта Безпилотна летателна система 

клас I – „Мини“ от упълномощен орган на страната на производителя или международен такъв. 

(12) Да осигури превод на български език на документите, които са на чужд език и които 

е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящото Споразумение. 

 (13) В случай, че валидността на лиценза  за износ и/или внос или трансфер на 

имуществото изтича преди изтичане срока на рамковото споразумение (включително на 

последния сключен въз основа на него договор), кандидатът следва да удължи срока на 

неговата валидност. 

(14) Изпълнителят е длъжен да извърши обучение по експлоатация на безпилотното 

летателно средство на минимум 5 военнослужещи, които да получат съответния сертификат и 

право да обучават оператори на системата. Обучението следва да се извърши по Програма на 

изпълнителя, съгласувана със заявителя. 

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да изисква изпълнението на доставките по всеки конкретен договор към настоящото 

Споразумение в срока, по реда и при условията, договорени между Страните; 

(2) Да изисква и получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, свързана с изпълнение на 

настоящото Споразумение; 

(3) Да предявява рекламации към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените доставки в рамките 

на договорения гаранционен срок; 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на стоката в случай, че не 

съответства на договореното качество и окомплектовка, за което се съставя констативен 

протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на стоката, която да е в съответствие 

с изискванията на договора. 

 

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) Да осигури при поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, която му е необходима 

за качественото извършване на доставките по това Споразумение; 

(2) След писмено известие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури свои представители за 

приемане на доставките; 

(3) Да приеме доставките при условията посочени в настоящото Споразумение; 

(4) Доставените “стоки” да бъдат приети във военно формирование ...... 
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(5) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставените стоки, съгласно условията и 

сроковете, посочени в това Споразумение; 

(6) След писмено поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде сертификат за краен 

потребител, разрешения за износ и внос за изделията по предмета на настоящото споразумение. 

(7) За Изпълнител, който е декларирал, че ще използва възможността за суспендиране 

на митата по Регламент (ЕО) 150/2003 на Съвета на Европейския съюз/ При поискване от 

Изпълнителя да оказва съдействие чрез дирекция „Отбранителна аквизиция“ – МО за ползване 

на облекченията за суспендиране на митата по Регламент (ЕО) 150/2003 на Съвета на 

Европейския съюз; 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата информация 

относно своите представители, които са упълномощени да извършват дейности, свързани с 

изпълнението на това Споразумение. 

 

 VII. OЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД 

Чл.18. Оценяването на съответствието на продукта с изискванията на договора се 

извършва от комисия за приемни изпитвания с представители на Заявителя/Потребителя и 

Изпълнителя. Изпитванията да се проведат за проверка функционирането на продукта и 

изпълнението на изискванията на договора по Методика и Програма, изготвени от 

Изпълнителя, съгласувани от ИО и утвърдени от Заявителя/Потребителя. 

 Изпълнителят предоставя на комисията по чл. 18 следните документи: 

 Документи, удостоверяващи качеството, издадени от производителя; 

 Документ/и, удостоверяващ/и произхода, издаден/и от Производителя, когато той 

е от страна-член на Европейския съюз, или в останалите случаи издаден/и от 

компетентен орган от страната на Производителя, или документ/и, заверен/и от 

Българската търговско промишлена палата; 

 Декларация за съответствие с изискванията по договора, съгласно БДС EN ISO 

/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя по договора; 

 Гаранционна карта; 

 Документи удостоверяващи сертификацията на продукта Безпилотна летателна 

система клас I – „……….“ от упълномощен орган на страната на производителя или 

международен такъв. 

Съответствието на характеристиките на продукта с изискванията се удостоверява с 

Протокол от приемни изпитвания, съставен в свободна форма. 

 

Чл.19. Гаранционният срок на доставените БЛС и оборудването от тяхната 

комплектация ще бъде  ............. часа или ........ месеца, което настъпи първо, считано от датата 

на протокола за приемане на продукта, при спазване на изискванията, посочени в 

ръководството за експлоатация. 

  Всички разходи за ремонти, обслужване и транспорт на дефектирали елементи по време 

на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя. 

 

VIII. УРЕЖДАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.20. Управлението на рекламациите е в рамките на гаранционния срок. 

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за настъпили дефекти само в случай, че 

дефектът не се дължи на неправилна експлоатация или на неспазване инструкциите за 

експлоатация. 
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Чл.22.(1) В случай на рекламация, потребителят, експлоатиращ изделието, изготвя и 

изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Телеграма-известие за несъответствие (Приложение № 4 към 

настоящото Споразумение) за предявяване на рекламация. В нея се уточняват датата и 

мястото за извършване на анализ на причините, довели до рекламацията и за изготвяне на Акт 

за рекламация (Приложение № 5 към настоящото Споразумение); 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при предявена рекламация да определи и изпрати свои 

представители за извършване анализ на причините, довели до отклонението от качествените 

характеристики на изделието и за изготвяне и подписване на Акт за рекламация; 

(3) Резултатите от анализа се отразяват в Акт за рекламация. Актът се подписва от 

представители на потребителя, експлоатиращ изделието и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(4) Срокът за закриване на рекламацията се уточнява в Акта за рекламация. 

(5) Рекламацията се счита за закрита с подписването от представители на потребителя, 

експлоатиращ изделието и представител на изпълнителя на Акт за възстановяване 

(Приложение № 6 към настоящото Споразумение). 

Чл.23. Разходите, свързани с възстановяването на рекламираните изделия са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.24. Задължението за своевременното организиране на дейностите по решаване на 

рекламациите e на потребителя, експлоатиращ изделието. 

IХ. НЕУСТОЙКИ 

Чл.25.(1) В случай на неизпълнение на задължението да достави стоките в срока за изпълнение 

съгласно всеки конкретен договор към настоящото споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка за забава в размер на 0,15 % (нула цяло и петнадесет процента) от стойността на забавената 

част за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността договора без 

ДДС. 

(2) При частично или пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя да достави 

стоките след изтичане на 30 (тридесет) дни от срока по договора, Възложителят има право 

едностранно да прекрати договора за недоставената част и да получи неустойка в размер на 20% от 

стойността на неизпълнената част от дължимата сума без ДДС. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на 

рекламираната стока без ДДС, независимо дали ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предприел действия по 

прекратяване на договора. 

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,15% (нула цяло и петнадесет процента) 

от стойността на рекламираната стока без ДДС за всеки просрочен ден в случай, че не изпълни в срок 

предвиденото в Акта за рекламация, но не повече от 20 % (двадесет процента) от договорната 

стойност на рекламираната стока без ДДС. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 

договорната стойност на рекламираната стока, ако не изпълни предвиденото в Акта за рекламация 

заедно с обезщетение за претърпените вреди над размера на неустойката. 

 (5) При разваляне на конкретен договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в 

размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора без ДДС. 

(6) Възложителят дължи неустойка при забава в плащането на цената в размер на 0.15 % за 

всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от незаплатената част от договора без ДДС. 

Чл. 26. Плащането на неустойки не освобождава Страните от реално изпълнение на 

задълженията им по всеки конкретен договор, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че няма 

интерес от изпълнението на доставката след изтичането на срока за нейното изпълнение. 

 

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ДОГОВОРИ 
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Чл. 27. (1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по конкретните договори, 

подписани на основание настоящото Споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя към момента 

на тяхното подписване парична сума, банкова гаранция или застраховка, представляваща 5 % 

от стойността на съответния договор без ДДС.  

(2) Паричната сума се внася по сметката на дирекция „Финанси“ – МО в Българска 

Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01.  

(3) Гаранцията за изпълнение в размер на 5 % да бъде със срок не по-малък от 30 

(тридесет) календарни дни след крайния срок на изпълнение на доставките по конкретен 

договор. 

(4) При забава в изпълнението на конкретен договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

удължава гаранцията със срок не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок 

за изпълнение на задълженията по същия.  

(5) Изпълнителя избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи дължимата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка от 

гаранцията за изпълнение в случай на забавено изпълнение, частично или пълно неизпълнение, 

или некачествено изпълнение на задължения по конкретен договор; 

(7) Върху гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него; 

1. Когато гаранцията за изпълнение е под форма на банкова гаранция, изискването е 

банковата гаранция да бъде безусловна и неотменима, като текстът й се съгласува 

предварително с Възложителя (когато е приложимо). 

2. Когато гаранцията за изпълнение е под форма на застрахователна полица, 

изискванията са съгласно Приложение № 7 към настоящото споразумение (когато е 

приложимо). 

3. Банковите гаранции/ застрахователните полици служат за обезпечаване на точното и 

своевременно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора. 

4. Сумите по гаранциите за изпълнение /застрахователните суми по застрахователните 

полици се усвояват/ изплащат изцяло или частично в случай на пълно или частично 

неизпълнение на задължения по договора, пропорционално на неизпълнената част. При забава в 

изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен да удължава крайният срок на банковите 

гаранции/ застрахователните полици със срок не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след 

крайния срок за приключване на изпълнението на задълженията по договора при отчитане на 

забавата. 

5. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в срок до 30 

(тридесет) дни след приключване изпълнението на задълженията по договора. Възложителят 

има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки, вследствие забава при 

изпълнение на задълженията по услугата. 

6. Върху посочените гаранции Възложителят не дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

7. Всички разходи свързани с гаранциите са за сметка на Изпълнителя. 

8. В случай, че някоя от гаранциите е под формата на застрахователната полица, то 

същата следва да бъде издадена от Застрахователна компания, установена на територията на 

Република България. Разходите по нейното издаване са за сметка на Изпълнителя на рамковото 

споразумение/конкретния договор. 
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9. Застрахователните полици по застраховката, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя се връщат на застрахователната компания, която ги 

е издала след приключване изпълнението на конкретния договор/. 

10. В случай на усвояване от Възложителя на суми от гаранцията за изпълнение, 

Изпълнителят е длъжен в срок от 14 (четиринадесет) дни да допълни гаранцията до 

първоначалния ѝ размер, като (в зависимост от формата на гаранцията за изпълнение) внесе 

усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя или представи на Възложителя 

документ за изменение на банковата гаранция/застрахователната полицата, така че във всеки 

момент от действието на договора, размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в 

съответствие с определения от Възложителя размер. 

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 28. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на 

своите задължения по рамковото споразумение/конкретен договор, ако неизпълнението е 

възникнало вследствие на непреодолима сила, като например земетресение, пожари, 

наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също и забрани, 

ограничения, нареждания и други подобни, които са наложени с индивидуален 

административен акт или нормативен акт на държавен или общински орган. 

(2) За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство, настъпило след сключване на 

рамковото споразумение /договора, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да 

се предвиди и предотврати, или ако е било предвидимо, не е било предотвратено.  

(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е в следствие на не положена грижа от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата грижа е могло да бъде предотвратено; 

(4) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила страната, която се 

позовава на нея е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в срок от 10 (десет) работни 

дни от възникването или преустановяването й.   

(5) Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, изходящ от 

компетентен държавен или общински орган; 

(6) Ако насрещната страна не бъде уведомена в определения по чл. 28, ал.4 срок за 

възникването на непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена по предвидения в предходната 

точка начин, страната не може да се позовава на непреодолима сила. 

(7) При настъпване на непреодолима сила, неизправната Страна, която е била в забава, 

не може да се позовава на форс-мажорните обстоятелства. 

XII. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО/ КОНКРЕТЕН  

ДОГОВОР 

Чл. 29. (1) Настоящото споразумение и всеки конкретен договор могат да бъдат 

прекратени по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма и подписана от тях.  

(2) Всяка от Страните може едностранно, след отправяне на писмено обосновано 

предизвестие, в 7-дневен срок да прекрати Споразумението/конкретен договор, ако другата 

Страна не изпълнява задълженията си. Прекратяването на Споразумението/конкретен договор 

по предходното изречение е възможно, ако в 30-дневния срок, който изправната Страна е 

предоставила на неизправната за отстраняване на неизпълнението, не е започнало изпълнение 

по същото.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Споразумението/конкретен договор, изцяло 

или частично и да откаже да заплати цената на услугата в момента на нейното приемане, ако са 

налице съществени отклонения или недостатъци, които правят изделието негодно за ползване 

или ако услугата не е извършена с необходимото качество. 
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Чл. 30. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Споразумението/конкретен договор без 

предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по каквато и да е причина бъде лишен от правото 

да упражнява дейността си, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 

нарушението; 

(2) Споразумението/конкретен договор може да бъде прекратено едностранно, с 14 –

дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи неустойки и обезщетения, като 

заплаща приетите до този момент доставки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без последния да дължи 

неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

    XIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл. 31. Всяко изменение по Рамковото споразумение се смята за действително, ако е 

изготвено в писмена форма, подписано е от Страните и е допустимо по смисъла на ЗЗД. 

Чл. 32. Всички правоотношения между Страните, произтичащи от настоящото 

Споразумение и неуредени от него, се уреждат по Закона за задълженията и договорите и 

другите действащи съгласно българското законодателство нормативни актове. 

Чл. 33. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на 

настоящото Споразумение чрез преговори, а при непостигане на съгласие, спорът ще се отнася 

за решаване пред компетентния български съд. 

Чл. 34. Никоя от Страните по това Споразумение няма право да прехвърля своите 

договорни права и задължения на трети лица, които не са страна по него. 

Чл. 35. Всяка от Страните се задължава при промяна на адреса си да уведоми незабавно 

другата Страна. 

Чл. 36. (1) Цялата кореспонденция между страните по настоящото Споразумение, следва 

да бъде на български език, в писмена форма чрез писмо, факс или чрез комбинация от писмо и 

факс. 

(2) Във всяка кореспонденция между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отнасяща се 

до настоящото Споразумение, трябва да бъдат посочвани заглавието и идентификационния 

номер на Споразумението, както и да бъде изпращана на адресите, посочени по-долу. 

Чл. 37. Настоящото споразумение e съставeно и подписано в два еднообразни и с 

еднаква юридическа сила екземпляра – по един за всяка от Страните 

Чл. 38. Неразделна част от това Споразумение са следните приложения: 

1. Приложение № 1 – Ценово предложение; 

2. Приложение № 2 – Приемо-предавателен протокол 

3. Приложение № 3 – Техническо предложение. 

4. Приложение № 4 - Образец на Телеграма-известие за несъответствие; 

5. Приложение № 5 - Образец на Акт за рекламация; 

6. Приложение № 6 - Образец на Акт за възстановяване; 

7. Приложение № 7 - Образец на изисквания за гаранция за изпълнение под формата на 

застраховка; 

8. Приложение № 8 - Образец на изисквания за гаранция за авансово плащане под 

формата на застраховка; 

АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

Дирекция „Отбранителна аквизиция” 

гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 

тел.: +359 2 9220642; факс: +359 2 9879693 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  
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КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ 

………………........... /…………………/ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ” 

 

ТОДОР МЕТОДИЕВ ГЕЛЕВ 

…….………………… /……………………../ 

 

……………………………………… 

………………........... /…………………/ 
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        Приложение № 1 към проекта на Споразумение № .................. 
(ОБРАЗЕЦ) 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Сключване на Рамково споразумение за доставка на доставка на безпилотни летателни системи /БЛС/“ 

 

 

  

  

 

№ 

НАИМЕНОВАНИЕ НОМЕНКЛАТУРА 

Единична 

цена за 

2020-та 

година в 

лева/ерво 

без ДДС  

Единична 

цена за 

2021-ва 

година в 

лева/евро 

без ДДС  

 

Единична 

цена за 

2022-та 

година в 

лева/евро 

без ДДС  

 

Единична 

цена за 

2023-та 

година в 

лева/евро 

без ДДС  

 

Единична 

цена за 

2024-та 

година в 

лева/евро 

без ДДС  

 

1. 

- ….. (наименование по 

обособена позиция) 
… 

… … … 

 

… 

 

… 

2. 

 

Обща цена по години (за срока на действие на 

рамковото споразумение, в зависимост от броя 

за обособената позиция) 
   

  

     
*При сключване на Рамковото споразумение и конкретни договори ще бъде приложено българското законодателство в областта на ДДС    

  

Обща крайна цена за срока на действие на рамковото споразумение:…………………..…….……. лева без ДДС 

 
 

 

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

.............................................................. 

(КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ) 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ  

 

.............................................................. 

(ТОДОР ГЕЛЕВ) 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“ 

 

 

                .................................................................................... 
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Приложение № 2 към проекта на Споразумение № .................. 

(ОБРАЗЕЦ) 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Командир на военно формирование ..................   По Договор №................../.............. 

.............................................................................. 

/печат, военно звание,, подпис, фамилно име/ 

 

 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 

Днес, .......................20___г., комисия в състав: 

Председател ............................................................................................     ЕГН ............................ 

/лично име, бащино име, фамилия/ 

Членове: 1.........................................................................................     ЕГН............................. 

2..........................................................................................    ЕГН............................. 

3..........................................................................................    ЕГН............................. 

4..........................................................................................    ЕГН............................. 

назначена със заповед №............/..................20___г. издадена от Командира на военно 

формирование ....................... град ................................получи от фирма ……………………….., 

представяна от  ..............................................., притежаващ паспорт № …………….., издаден 

           /име, презиме, фамилия/ 

на .................. от ………………, в качеството му на притежател на всички права, претенции и 

ползи по отношение на следните ИЗДЕЛИЯ, извърши дейностите по приемане-предаване, 

удостоверени посредством настоящия Протокол в съответствие с Член №…. на Договор № 

…….....…… като продава, отстъпва, прехвърля и предава в ___________, всички права, 

претенции и ползи по и произтичащи от съответните ИЗДЕЛИЯ по договора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който ще ги притежава и използва от този ден за неограничен период в 

бъдеще. 

1(наименование по обособена позиция) ……………………………………………………………………. 

2.………………………………………………………………………………………………………. 

 

Неразделна част от настоящия Протокол е копие от Протокола за оценка на качеството. 

Настоящият протокол е изготвен  в 4 (четири) идентични екземпляра – един за военно 

формирование ..........................., един за .............................................. и два за дирекция 

„Отбранителна аквизиция” в Министерството на Отбраната. 

 

Предал:......................................   Приел чрез комисия в състав: 

/име на фирмата/ 

....................................................   Председател:.........................../.........................../ 

/звание, подпис, фамилия/      /печат, звание, подпис, фамилия/ 

 

       и членове : 1............................/........................../ 

/звание, подпис, фамилия/ 

 

2.........................../.........................../ 

/звание, подпис, фамилия/ 

 

Изготвя се от приемащото военно формирование в мястото на доставка!  
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Приложение № 3 към проекта на Споразумение № .................. 

(ОБРАЗЕЦ) 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЗА ДОСТАВКА НА БЕЗПИЛОТНА ЛЕТАТЕЛНА СИСТЕМА  

КЛАС I – „…………….“   

 

 

(На база техническото предложение на кандидата избран за изпълнител на поръчката) 
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Приложение № 4 към проекта на Споразумение № .................. 

(ОБРАЗЕЦ) 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

……….........................  

.....................................  

___.___._____г. 

 

ТЕЛЕГРАМА – ИЗВЕСТИЕ 

ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 

№ .............. / ___.___._____г. 

 

ДО: ……………………………. 

 

Уведомяваме Ви, че по време на …………………….. (експлоатация/съхранение), 

изделието ................................................. заводски №  

                                                          (наименование на изделието)                   

…….., серия ......... , партида …….. (или друго идентифициращо изделието), произведено / 

доставено от ………………….. (производител / Изпълнител) по Договор № 

…………./___.___._____г. , между Министерство на отбраната и „……………………………“, с 

гаранционен срок …………. (……………) месеца по гаранционна карта издадена от 

Изпълнителя по горепосочения договор, в сила от ___.___._____г., има отклонения от 

качествените характеристики. 

Моля на ___.___._____г. да изпратите Ваш/и представители на 

...................................................................... за извършване на анализ на причините 

                       (посочва се мястото) 

довели до рекламацията и изготвяне на Акт за рекламация. 

 

........................................................................... 

………………................................................... 

 (подпис и печат) 

___.___._____г. 

 

Отпечатано в ___ екземпляра: 

Екз. № __ за ___________________; 

Копие за _____________________; 

 

Изготвя се от потребителя, експлоатиращ (съхраняващ) техниката, в случай на 

рекламация! 
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Приложение № 5 към проекта на Споразумение № .................. 

(ОБРАЗЕЦ) 

УТВЪРЖДАВАМ: 

……….........................  

___.___._____г. 

АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ 

№ ___ / ___.___._____г. 

за ....................................................................................................................... 

(наименование на несъответстващото изделие) 

Днес ___.___._____г., Комисия, назначена със заповед № ........... / ___.___._____г., на 

……………………………………….…………, в състав: 

Председател: ...................................... от ................................................. 

и Членове: 

1.  ..................................................... от …...........................................; 

2.  ..................................................... от …...........................................; 

3.  ..................................................... от …........................................... 

с участието на представител/и на Изпълнителя по договор № _____ / __.__.____г. от 

„………………“, се събра и разгледа причините за отклонението от качествените 

характеристики на изделието. 
 

КОМИСИЯТА УСТАНОВИ: 

1. ................................................. заводски № ……... , серия ......... , партида …….. 

           (наименование на изделието) 

(или друго идентифициращо изделието), произведено / доставено от „…………………..“ 

(производител / Изпълнител) по Договор № _____ / ___.___._____г. между Министерство на 

отбраната и „…………………………………………………..“ с гаранционен срок …………. 

(……………) месеца по гаранционна карта издадена от Изпълнителя по горепосочения договор, 

в сила от ___.___._____г., има отклонение от качествените характеристики. 

Изделието е отработило ................................ от …………………………………... 

2. Описание на дефекта на изделието: 

......................................................................................................................................... 

(дата и обстоятелства, при които е открит дефектът, кратко описание на последния, 

предполагаеми причини и последствия от дефекта) 

3. Списък на дефектиралите агрегати и части: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 

Въз основа на гореизложеното, Комисията реши: 

1. Изделието не е годно за по - нататъшна експлоатация и подлежи на: 

…………………………………………………………………………………….…… 
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(ремонт - посочва се видът на ремонта и къде трябва да се извърши той – на място или при 

Изпълнителя по Договора, замяна с ново) 

2. Дефектът е вследствие на: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

(производствен дефект, нарушаване правилата за експлоатация и др.) 

3. За възстановяване на изделието са необходими следните резервни части и материали: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

4. Ремонтът (замяната) на изделието да се извърши за сметка на: 

......................................................................................................................................... 

(Изпълнителя по договора или потребителя) 

5. За закриване на рекламацията е необходимо Изпълнителят по Договор № _____ / 

___.___._____г., в срок от ___.___._____г. до ___.___._____г. да възстанови работоспособността 

на изделието. 

6. Рекламацията се счита за закрита с двустранното подписване от представители на 

потребителя, експлоатиращ техниката, и представител на Изпълнителя на Акт за 

възстановяване. 

Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на рекламацията: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

(фотографии, образци, резултати от анализи и др.) 

Комисия на потребителя: 

Председател: 

………………… / …………………………………………………………… 

(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

и Членове: 

1. ………………… / ………………………………………………………… 

(подпис, име, презиме и фамилия) 

2. ………………… / ………………………………………………………… 

(подпис, име, презиме и фамилия) 

3. ………………… / ………………………………………………………… 

(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

Представител на Изпълнителя по договора: 

………………… / …………………………………………………………… 

(подпис, име, презиме и фамилия) 
 

Отпечатано в ___ екземпляра: 

Екз. № __ за ___________________; 

Копие за _____________________; 
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Приложение № 6 към проекта на Споразумение № .................. 

(ОБРАЗЕЦ) 

УТВЪРЖДАВАМ: 

……….........................  

___.___._____г. 

АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

 

1. На основание Акт за рекламация № ____ / ___.___._____г., 
 

......................................................................................................................................... 

(наименование на изделието, повредения блок, възел, част, агрегат от изделието) 

......................................................................................................................................... 

(наименование на изделието, повредения блок, възел, част, агрегат от изделието) 

2. Дата на откриване на неизправността: ___.___._____г. 

3. Изделието е отработило: 

 - от началото на експлоатацията: ……………………………. 

 - от предишен дефект: ............................................................... 

4. Описание на неизправността: …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Извършени са следните ремонтни дейности: ........................................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

6. Възстановеното изделие е прието от: 

......................................................................................................................................... 

(трите имена на представител/и на потребителя) 

7. Изделието се счита за възстановено и годно за експлоатация, считано от ___.___.______г. 

8. Разходите по възстановяване на изделието са за сметка на: 

 - Изпълнителя по договора ………………………………………………………… 

 - потребителя ………………………………………………………………………... 

9. С двустранното подписване на настоящият акт, Рекламацията се счита за закрита. 
 

Представител/и на Изпълнителя по договора: 

………………… / …………………………………………………………… 

(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

Представител/и на потребителя: 

………………… / …………………………………………………………… 

(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

Отпечатано в ___ екземпляра: 

Екз. № _ за ___________________; 

Копие за _____________________; 

 



37 

 

 
Приложение № 7 към проекта на Споразумение № .................. 

(ОБРАЗЕЦ) 
ИЗИСКВАНИЯ 

за гаранция за изпълнение под формата на застраховка 

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в 

оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования 

(в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. 

Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на 

оригинали. Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 

2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от 

Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 

3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане 

на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора за доставка).  

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, 

като копие от платежния документ се представи на бенефициента. 

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по 

договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента 

посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в 

рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.  

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане 

за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят 

(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си 

по договора за доставка независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за 

плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще 

изплаща обезщетението.  

Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др. 

уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към Изпълнителя.  

6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора за доставка 

може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица. 

Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и 

подпечатано уведомление от Министерство на отбраната към застрахователя.  

7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка е длъжен 

да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, 

че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и 

всички останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне 

на нова застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на 

предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното 

съдържание се запазват.  

8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. 

9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да 

бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи. 

10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по 

дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните 

обстоятелства: 

10.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея 

добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на 

Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с 

Министерство на отбраната договор за доставка/услуга/строителство и всички други 
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необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат класифицирана 

информация или друга информация, която е защитена със закон. 

12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на 

застрахователната полица като гаранция за изпълнение. 

13. Банковите гаранции/ паричните суми/ и застрахователните полици служат за 

обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по 

рамковото споразумение. 

14. Сумите по гаранциите за изпълнение/ застрахователните суми по застрахователните 

полици се усвояват/ изплащат изцяло или частично в случай на пълно или частично 

неизпълнение на задължения по рамковото споразумение, пропорционално на неизпълнената 

част. При забава в изпълнението на рамковото споразумение, изпълнителят е длъжен да 

удължава крайният срок по банковите гаранции/ застрахователните полици със срок не по-

малък от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на гаранционния срок на последната 

доставка по рамковото споразумение, при отчитане на забавата. Възложителят задържа 

гаранцията за изпълнение на рамковото споразумение, ако в процеса на неговото изпълнение 

възникне спор между страните, отнесен за решаване пред компетентния български съд. 

15. Върху посочената гаранция, Възложителят не дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

16. В случай, че гаранцията е под формата на банкова гаранция и е издадена от банка, 

намираща се извън територията на Република България, същата да бъде авизирана или 

потвърдена от банка, намираща се на територията на Република България. 

17. Всички разходи свързани с гаранцията са за сметка на  Изпълнителя. 

18. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията за изпълнение, 

Изпълнителят е длъжен в срок до 14 (четиринадесет) дни да допълни своята гаранция до 

размера й, уговорен в рамковото споразумение, като внесе усвоената от Възложителя сума по 

сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да 

застрахова отговорността си до размера съгласно рамковото споразумение. 
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Приложение № 8 към проекта на Споразумение № .................. 

(ОБРАЗЕЦ) 
 

ИЗИСКВАНИЯ 

за гаранция за авансово плащане под формата на застраховка  

 

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да е в 

оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования 

(в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. 

Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на 

оригинали. Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 

2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от 

Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 

3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане 

на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора за доставка).  

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, 

като копие от платежния документ се представи на бенефициента.  

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по 

договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента 

посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в 

рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.  

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане 

за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят 

(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си 

по договора за доставка независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за 

плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще 

изплаща обезщетението.  

Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от страна на 

Изпълнителя по договора за доставка/услуга/строителство (застрахован по застрахователната 

полица, за което Бенефициент по застрахователната полица е платил авансово финансови 

средства. Изключени от покритие са сумите, които представляват искания на Бенефициента за 

плащане на неустойки и лихви, както и други вреди, които не са упоменати в полицата и не 

представляват по същество обезпечаване на авансово платените финансови средства. 

6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора за 

доставкаможе да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната 

полица. Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след писмено 

подписано и подпечатано уведомление от Бенефициент по застрахователната полица към 

Застрахователя за изпълнение на съответна част от договора и възможност за редуциране на 

застрахователната сума.  

7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка е длъжен 

да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, 

че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и 

всички останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне 

на нова застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на 

предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното 

съдържание се запазват.  

8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. 

9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да 

бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи. 

10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по 

дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните 

обстоятелства: 
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10.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея 

добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на 

Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с 

Министерство на отбраната договор за доставка и всички други необходими документи 

свързани с него, с изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга 

информация, която е защитена със закон. 

12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на 

застрахователната полица като гаранция за авансово плащане. 
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